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ИННОВАЦИЯ - БОЛАШАҚ
Қазақстан инновациялық университеті – жас жоғары оқу орны, бірақ оның дүниеге келіп, әуелгі қалыптасуы мен даму

негізі Қазақ қаржы-экономикалық академиясы болғандықтан, жинақтаған бай академиялық дәстүрлері бар. Тәуелсіздігімізбен құрдас оқу орнына биыл ширек ғасыр болады.

Президенті – экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан
Республикасы Жаратылыстану Ғылымдары Академиясының академигі, профессор Әпсәләмов Нәдірбек Әпсәләмұлы.

Казахстанский Инновационный Университет имеет 24-х
За время образовательной деятельности вуз подготовил около 7000 высококвалифицированных специалистов, которые успешно трудятся во всех
отраслях экономики страны. А именно:
- в аппарате Президента РК
- в министерствах и ведомствах страны
- в областных и городских акиматах
- в казначействе
- в налоговом управлении
- в банках второго уровня (по всей стране)
- в судебной системе и в правоохранительных органах
- в индустрии туризма и сервиса (в нашей стране и за ее приделами)
- в образовательной сфере
А так же выпускники нашего университета продолжают свое обучение в магистратуре ведущих университетов Европы и центральной Азии по программе «Болашак»
По результатам последних 5 лет уровень трудоустройства выпускников составляет 80%.
летнюю историю образовательной деятельности.

В 2015 году в рамках программы «Нар-бота 2020» спонсорами
КИУ было выделено более 200 образовательных грантов. Ежегодно
спонсоры планируют увеличивать количество грантов.
Так же учащиеся КИУ могут стать обладателями стипендии
Народного банка, Казкомерц банка, а так же скидок за обучение.
Для этого необходимо, учиться на отлично и активно принимать
участие в общественной жизни университета.

При Казахстанском инновационном университете функциони-

руют:

- вокально-инструментальный ансамбль
- университетский хор
- танцевальные коллективы
- спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному

теннису

- современный тренажерный зал
- студенческие научные клубы
Отдельные преподаватели вуза являлись обладателями Президентской стипендии «Болашак» и прошли стажировку в США, так
же стали обладателями государственной научной стипендии для
талантливых молодых ученых.

По результатам ежегодного национального рейтинга высших
РК вуз занимает ведущие позиции (3-14 место
из 136 вузов РК). В 2015 году вуз успешно прошел плановую
государственную аттестацию Министерства образования и науки
РК. В текущем году планируется прохождения международной
аккредитации.
учебных заведений

Наши специальности:

Бакалавриат
1. Экономика
2. Учет и аудит
3. Государственное местное управление
4. Финансы
5. Туризм
6. Юриспруденция
7. Информационные системы
8. Вычислительная техника и программное обеспечение
9. Педагогика
10. Педагогика и психология
11. Дизайн
12. Изобразительное искусство
13. Иностранный язык: два иностранных языка
14. Казахский язык и литература
Магистратура
1. Учет и аудит
2. Экономика
3. Финансы
4. Менеджмент
5. Юриспруденция
6. Информационные системы
7. Педагогика и психология

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ

Қазақстан инновациялық университеті -беделді жоғары оқу орны, ол 1992 жылдан бері білім беру

нарығында жұмыс істеп келеді.

Қазақстанның Шығыс аймағында «ҚИУ –Нарбота 2020» бағдарламаБағдарлама аясында жобаның серіктес-демеушілерінен 200 –ден астам білім беру
гранты бөлінген. Серіктес-демеушілер жыл сайын грант санын көбейтуді жоспарлайды.
2015

жылдан бастап

сы жүзеге асты.

ҚИУ түлектері
–ҚР

жұмыс атқарады:

Президенті аппаратында!
–Еліміздің Министрліктері мен олардың ведомстволарында!
–Облыстық және қалалық әкімшілікте!
–Қазынашылықта!
–Мемлекеттік Кіріс /салық /басқармасында!
–Екінші деңгейдегі банктерде (еліміз бойынша)!
–Сот жүйесінде және құқық қорғау органдарында!
–Туризм және қызмет көрсету саласында (біздің елде
және шет аймақтарда)!
–Білім беру жүйелерінде!
Сонымен қатар біздің университет түлектері өз
оқуларын «Болашақ» бағдарламасы аясында Еуропа
және Орта Азияның үздік оқу орындарына жалғастыруда!

Белсенді студенттер өмірі ҚИУ-да ерекше сипат
Қазақстан инновациялық университетінде үйірмелер жұмыс істейді:
- вокальдық-аспаптар тобы;
- университет хоры;
- би ұжымы;
- волейбол, баскетбол, «Үстөл теннисі» бойынша
спорттық секциялар;
- заманауи тренажерлық зал;
- студенттердің ғылыми ғылыми клубтары;
«Студик» халықаралық студенттер клубы.
алады.
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«ҚИУ –Нарбота 2020»

грантының жеңімпазы
Сабырова Еркежан Ерланқызы -«Педагогика-психология» мамандығы бойынша 1 курс студенті, оқу озаты, «Нарбота-2020» грантының иегері, республикалық студенттік конференцияның жеңімпазы:
-Мен университетке түскен соң «Нарботаны» білдім. 1 семестрді
бестіктермен тапсырып, жоғары ұпай алдым. Грант бойынша ұттым. Оған өзім де,
ата-анам да қуанышты. Әрине, мамандығың бойынша дұрыс білім алу-бірінші кезекте.
Келген бетте-ақ, «Нарботаның» шарты бойынша белсенділік танытып, ғылымға, яғни
ғылыми жұмыстарға ден қойдым. «Мен өз елімнің патриотымын» атты жобам бойынша
студенттердің республикалық конференциясында жүлделі орын алдым. Осы тақырыптағы және «Жас өспірімдердің психологиялық теориясы» атты ғылыми жобаларым облыстық және
республикалық басылымдарда жарық көрді. Сөйтіп, озат оқуым мен ғылыми белсенділігімнің арқасында
«ҚИУ- Нарбота 2020» бағдарламасының грантын ұттым. «Нарбота» мені қанаттандырды, университетті
бітірген соң келешекте «Болашақ» мемлекеттік грантын ұтып, шетелде оқып қайтсам деп армандаймын.
Шын ниеттенсең, армандар орындалады. Талаппен талмай талпынсаң, мақсатыңа жетесің.

ҚИУ-дағы «нарбота» грантының иегерлері

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ф-12 Әкімжанова Динара Қайратқызы
Ф-12 Владилен Лаура Саятқызы
Ф-12 Шакенова Тамила Нұрланқызы
Э-12 Мизимбаев Асқар Сәрсенбекұлы
Ф-12 Сапарова Еркежан Мүхтарқызы
У-11 Ғалымова Ақжан Маратқызы
ИС-11 Әділбекова Балжан Бектемісқызы
ИС-11 Балтабаев Айсұлтан Маратұлы
ИС-11 Болатов Мейіржан Нұрғалымұлы
ИС-11 Қайсаринова Нұрай Бүркітқызы
ИС-11 Қамешова Дана Болатқызы
ИС-11 Күнкел Мадина Лионидовна
ИС-11 Құмарова Сәуле Ертайқызы
ИС-11 Тұрсұнғалиева Бақытжан Бауыржанқызы

Подарок к «Дню Финансиста»

ми.

В 
день
празднования
«Дня финансистов» («День
национальной валюты»)
были
награждены талантливые студенты
специальности
«Финансы»
КИУ  именными стипендия-

Пятерым студентам Казахстанского инновационного
университета, Ибрагимовой М. -Ф-21, Нұргелді А. - Ф-21,Оралбекұлы М. – Ф -41, Жикен Е. -Ф-31, Каирлина А. -Ф-42
присуждены именные стипендии   руководителя одного из  
крупных финансовых учреждений АО «Казкомбанк»   Жуаспаева  Кайрата Токтасыновича, также студентка Конурбаева
А. Ф – 31   выиграла именную стипендию от АО  «Народный Банк Казахстана».Кайрат Токтасынович   вносит неоценимый вклад  в развитие молодых талантов.  В частности
в рамках именного проекта «Стипендия»   осуществляет
огромную помощь студентам – финансистам   из многодетных семей, которые добились успехов в учебе, научной и
общественной деятельности, ежегодно выделяя стипендии
для их материальной поддержки.

15.
16.
17.

ВТ-11 Қалиолдаев Досжан Ержанұлы
ВТ-11 Бласбаев Білімжан Сейілғазыұлы
ВТ-11 Елеме сова Айнұр Асхатқызы

КИУ-дағы халықаралық TEMPUS–
«СТУДИК» жобасының жүлдегерлері
–Студенттік өзін-өзі басқару, демократияланудырудың
Халықаралық (СТУДИК)
TEMPUS жобасының Қазақстандағы мақсаты – жоғарғы оқу орындарындағы студенттерге қатысты мәселелерге
арналған жобаларды жүзеге асыру үшін және университет студент-

терінің белсенділігін арттыру арқылы демакратиялану жолында а
рнайы студенттік өзін-өзі басқару жүйесін құру, жастардың арасында
демократиялық мәдениетті нығайту арқылы, өзін-өзі , яғни демократиялық басқаруды үйрету. Жобаға Қазақстан, Германия, Австрия,
Латвия және Литва мемлекеттерінің жоғарғы оқу орындары және жастар қоғамдық
бірлестіктері қатысады. Жоба
үйлестіруші TUD – Дрезден Техникалық Университеті( Германия), Жобаның Қазақстандағы
ұлттық үйлестірушісі UIB – Алматыдағы Халықаралық Бизнес
Университеті, ал халықаралық
деңгейдегі осы жобаның қатарында қазақстандық серіктестер қатарында біздің ҚИУ да бар. Жобаға қатысып, грантты ұтып алғандықтан мүшелікке кіру мәртебесіне
ие болды.
Қазақстандық 14 ЖОО өкілдерінің қатарында еуропалық әріптестермен тәжірибе алмасуға Германияның Дрезден және Балтық
жағалауындағы Рига қаласына ҚИУ-дың Экономика факультетінің
студенті, студенттер администраторы Асқар Жашыбай мен «Гуманитарлық пәндер» факультетінің студенті, Әсем Сиябаевалар, ал
өткен жылы Австрияның Вена қаласына «Құқықтану» факультетінің
4-ші курс студенті Санжар Халелов барып қайтты.
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Оқу озаттары-стипендиаттар немесе ҚИУ «Қаржы-31» тобының мақтаныштары
«Ф-31» топтың студенттерін білесіздер ме? Онда бұл топтың мақтаныштарымен таныстырайын. Біле білсеңіздер, осы топта
«Студенттердің өзін өзі басқару одағының» президенті Жанғазин Берікхан оқиды. Ол —тобымыздың бетке ұстар жастарының бірі.
Оқу озаты,үлгілі, тәрбиелі, бір сөзбен айтқанда, тобымыздың « Шахы» десем болады.
«С у ғ а
салса батпайтын, отқа салса жанбайтын» қайсар қыз ол— топ үшін жанын беретін старостамыз—
Елеусізова Әсел. Оқу озаты, ақкөніл, тәрбиелі, мейірімді, біздің «Періштеміз».
Тобымыздын келесі бетке
ұстары—ақкөңіл, нәзік «Ақботамыз» Дәулет Ақбөпе. Білсеңіздер, біздің топта екі студент шәкірт- ақы алады.
Оқу озаты,
т о б ы мыздың мақтанышы, сұлу да көркем қыздарымыздың бірі
Қонырбаева Аида
«Х алық
банкінен» шәкіртақы алады. Екінші студентіміз
—тобымыздың
еркесі,
Қыз-Жібектей бұрымды,әдемі қызымыз Жікен
Елнұр.
Ол— «Қазком»
банкісінің
шәкіртақысына ие. Сұлу да
Кезек мағанда келген сияқты, мен, Омар о в а
Назерке, осы топтың
озат
студенттерінің бірі, «Орда» дебат клубының
ү
й
лестіруші
-кординаторымын.
Біздің топ үшін бұл мақтау да аздық етер.
Біз «Ф31» тобының студенттері
ата-аналарымыздың, ұстаздарымыздың, елдің, айналып келген қоғамның үмітін ақтайтын, «Мәңгілік елдің» іргетасын
қалайтын ұрпақ болуға талпынуымыз керек деп ойлаймын. ҚИУ-ға
келіп білім алып жатқаныма, достар тапқаныма,
олардың оқу озаттары болғанын мақтан тұтамын!
ҚИУ-дың оқу озаты, «Ф-31»тобы, ОМАРОВА НАЗЕРКЕ
КАЛИФОРНИЯ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ СТАЖИРОВКАДАН
ӨТІП КЕЛГЕН ЖАС ҒАЛЫМ—ӘРІПТЕСІМІЗ АЙЖАН
Мұхамадиева Айжан Арғынқызы — экономика ғылымдарының
кандидаты, «КИУ-дың «Экономика» кафедрасының меңгерушісі.
Білікті маман, білімді ұстаздардың бірі және бірегейі. Сынақтан
сүрінбей өтіп, халықаралық «Болашақ» бағдарламасының грантын ұтып,
АҚШ-тың Санта–Барбара
қалсындағы дүниежүзінде-

үздік
оқу
орындарының
бірі Калифорния университетінде 9 ай білімін жетілдіріп, халықаралық дәрежедегі сертификат алып
қайтқан ұстаз.
—Шындығында
бір
жылға да толмайтын уақыт
ішінде
өркениет еліне барып, халықаралық талаптарға жауап беретін қазіргі
уақыт талабына сай жабдықталған,
жоғары озық
технологиямен қамтамасыз
етілген, білім берудің дүниежүзілік стандартына әбден
сай келетін үздік оқу орнына барып, білімімді жетілдіріп қайттым.
Менің стажировкам Санта-Барбара қаласындағы Калифорния университетінде өтті. АҚШ-тағы Калифорния университеттері жүйесінде қазіргі уақытта 234 464 студенттер оқиды.
Санта-Барбарадағы Калифорния университеті—
АҚШ-тағы
қоғамдық зерттеу институты, Калифорния университеттерінің 10
кампусының бірі. Студенттері мен аспиранттарының саны жағынан
университет кампустарының арасында 5-ші орында тұр. Университеттің профессор-оқытушылар құрамында 6 бірдей Нобель сыйлығының лауреаттары бар. 32 оқытушы Ұлттық Ғылыми академияның
мүшесі. Солардың алдынан дәріс алғаныма бақыттымын! Оқытушылардың кәсіби біліктілігі керемет мінсіз! Өздерін өте мәдениетті,
сыпайы, қарапайым, бекзада қалыппен ұстайды. Стажировка өту
қызықты, мағыналы, пайдалы болды. Білімге құмартып қуанып барып, қуанып қайтасың. Себебі өте биік деңгейде
және қолжетімді
жүргізіледі. Әркім өз жауапкершілігін, өз пәнін, өз кәсібін өте жоғары
дәрежеде біледі. Студенттер де білімге құмар. Өз беттерімен дайындалуға көп уақыт бөледі. Мен АҚШ-та
9 айдан артық болдым.
«Білімде жоқ шекара» деген рас екен. Санта-Барбарадағы Халықаралық Тілдер Орталығында ағылшын тілінен өз деңгейімді көтердім.
Калифорния университетінде Экономика департаментінде стажировкадан өттім. Тілдік курстан және кәсіби сертификат алып қайттым. «Болашақта» бағымды сынап, грант ұтқаныма, мұхиттың ар
жағына алыс сапарға ақ жол тілеп шығарып салған ҚИУ әкімшілігіне
және түсіністікпен қараған отбасыма ризамын. «Білім деген- теңіз,
ал білгеніміз тамшыдай» ғана екендігін ескерсек, осымен тоқталып
қалмай ізденіп, ары қарай да армандарыма қол соза беремін.
К. Бектұрова
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высшего

система дуального

обучения становится
ным.

Под

под-

подготовки

актуаль-

дуальным образова-

нием рассматривается вид профессионального

образования,

при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем

месте, а теоретическая часть–на базе образовательной организации.

В

нашем университете впервые вводится инновационная система

дуального образования.

Вот и первые шаги в этом направлении при«Экономика, учет и туризм». Заключены меморандумы о сотрудничестве между Казахстанским инновационным
университетом и такими ведущими предприятиями города, как ТОО
«Казах- Цемент», ТОО «Шпалопропиточный завод», Семейская
кондитерская фабрика «Kondiz» для специальности «Учет и аудит»;
КГУ «Центр занятости г Семей», ГУ «Отдел внутренней политики
г.Семей» для специальности «Государственное местное управление»; ТОО «Тогас-Интурсервис», Гостевой Дом «Бинар» для специальности «Туризм».
Для реализации проекта по подготовке специалистов на основе
дуального образования студенты получают в университете – теоретическую часть, а на производстве – практическую. Занятия СРСП
менены на кафедре

по спецдисциплинам студенты вместе с преподавателями проходят
непосредственно на предприятиях.
ного обучения

Преимуществом системы

для выпускника является

адаптация к

дуаль-

трудовой

деятельности, возможность управлять карьерой, умение выполнять
должностные обязанности,
получению диплома.

работать

в

коллективе,

мотивации к

Переход на дуальную систему обучения позволит сократить разМотивирует студентов в получении
знаний и приобретения навыков при выполнении служебных обязанностей непосредственно на рабочих местах.
Для организаций предоставивших рабочие места для студентов
предоставляется возможность подготовить и отобрать лучшие кадры, сэкономить расходы на переучивании и адаптации.
Казахстанский инновационный университет работающий в тесрыв между теорией и практикой.

ном контакте с предприятиями значительно повысит эффективность
и качество обучения с учетом требований
щим специалистам.

предъявляемые к буду-

Старший преподаватель кафедры «Экономика, учет и туризм»,
магистр Рамазанова К.Б.
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